
Tájékoztató mozgóboltok és mozgóárusítók részére 
 

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.06.10-i ülésén elfogadta a 
közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának  általános szabályairól szóló                        
6 /2010 /IV.11./ számú rendeletét 
 
A rendelet célja településképi, kereskedelmi, köztisztasági valamint közlekedésbiztonsági 
szempontok figyelembevételével meghatározni a közterület rendeltetéstől eltérő célú 
használatának szabályait 
 
A rendelet hatálya kiterjed Döbrököz Község közterületként nyilvántartott bel-és külterületi 
földrészleteire, illetve építmények közhasználatra átadott részére, minden természetes és jogi 
személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. 
 
E rendelet alkalmazásában : 
közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami  vagy önkormányzati tulajdonban  
álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat és az ingatlan-      
nyilvántartás ekként tart nyilván, illetve egyéb ingatlanoknak a közhasználat  céljára átadott 
területrésze, 
mozgóárusítás: amely során az üzlettel rendelkező kereskedő vagy alkalmazottja, illetve 
megbízottja olyan eszköz /pl.: kosár, tricikli, fagylaltos kocsi / segítségével viszi magával az 
üzletében forgalmazott terméket, amely nem minősül mozgóboltnak, 
mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott kiskereskedelmi árusító 
hely. 
 
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához / továbbiakban: közterület-használat / a  
Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mely  hatósági döntési jogkört a polgármesterre 
átruházza. Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni többek között 
mozgóárusításhoz, mozgóbolt működéséhez. A közterület-használati hozzájárulást annak kell 
írásban kérnie, aki a közterületet használni kívánja. 
 
A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell (a nyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.dobrokoz.hu oldalról): 
a/ a kérelmező nevét, lakcímét / cég esetén székhelyét, telephelyét /, 
b/ a közterület-használat célját és időtartamát illetve időpontját 
c/ a közterület-használat helyének pontos terület nagyságát /m2/ és módjának meghatározását, 
d/ vendéglátó-ipari  kerthelység esetén a nyitvatartási idő közlését, 
e/ vendéglátó kerthelység létesítését célzó közterület-használati hozzájárulás iránti 
kérelemhez a kérelmezőnek csatolni kell az első fokú építési hatósággal egyeztetett vázlatot.  
 
Amennyiben a polgármester a kérelemnek helyt ad közterület-használati hozzájárulást ad ki. 
A közterület-használatáért közterület-használati díjat kell fizetni, melyet csekken, banki 
átutalással (OTP 11746043-15415716), vagy a Polgármesteri Hivatal házipénztárában lehet 
befizetni. A közterület-használati hozzájárulás csak a közterület-használati díj megfizetését 
igazoló bizonylattal /csekk, bankszámlakivonat, pénztárbizonylat/, vagy annak másolatával 
együtt érvényes. A mozgóárusításra, illetve a mozgóbolt működtetésére jogosult köteles az 
érvényes közterület-használati hozzájárulást tevékenységének folytatása alatt magánál tartani. 
 
A közterület-használati hozzájárulás  meghatározott időre (a kérelemnek megfelelően), 
maximum egy évre adható. A közterület-használati díj mértéke 2.000.- Ft/alkalom. 
 
A rendelet teljes szövege letölthető a www.dobrokoz.hu oldalról illetve megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatalban(7228 Döbrököz, Páhy utca 45.) 
 
2010.június 01.      Szili Lajosné sk. polgármester 
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